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ऩोरीवस्थानकाांची दळा 
दशळतलादी वांघटनाांनी भुांफईऩाठोऩाठ आता ऩणेु ळशयारा रक्ष्म केरे आशे.  त्मारा आऱा घारण्मावाठी 
ळशयाफयोफयच उऩनगयातशी ऩोरीव मांत्रणा वज्ज अवामरा शली. ळशयातीर कामदा ल ववु्मलस्था अफाधधत 
याखण्माकयीता ऩोरीव स्थानके अधधक कामयषभ कयामरा शलीत. ऩयांत ु आज ऩणु्मात शरगजीऩणाभऱेु ला 
ननव्लऱ रार पीती कायबायाने नागयी वयुषा धोक्मात आणरी आशे. आज ळावन ऩोरीव कभयचार माांना 
अत्माधुननक ळस्त्रास्त्र ेतय वोडाच ऩण ऩोरीव स्थानकाची एक ननश्चचत जागा देखीर देऊ ळकत नाशी. 

येरळडा: 

व्मालवानमक हशतावाठी मेयलडा ऩोरीव ठाणे नकुतचे एका फाांधकाभ व्मालवानमकारा वलकण्मात आरे 1. 
अधूननक ळस्त्रास्त्राांची भागणी ऩोशरवाांकडून लाढत अवतानाच मेयलडा ऩोरीवाांना मा वलधचत्र प्रस्तालारा वाभोये 
जाले रागरे. ळस्त्रास्त्राांच्मा भागणीची ऩतूयता वोडाच, ऩण मा वौद्मावाठी फयाच याजकीम दफाल टाकण्मात आरा. 

ऩणु्माचे ऩोरीव कशभळनय वत्मऩार शवांग, भाजी ऩोशरव भशावांचारक जमांत उभयाणीकय, वध्माचे ऩोरीव 
भशावांचारक अनाभी यॉम फयोफयच अन्म ऩोशरव अधधकार माांनी मा प्रकायारा ती वि वलयोध दळयवलरा. ऩयांत ु
अनतरयक्त भखु्म वधचल धचत्करा झुत्ळीांच्मा दफालाखारी शा ननणयम घ्माला रागरा. याष्ट्रलादी कॉ ांगे्रवच्मा नेत्माांच े
त्मा बफल्डयरा ऩाठफऱ राबरे आशे अवे वभजत.े 

कोरेगाळ पाकक  

कोयेगाल ऩाकय  ऩोरीव स्टेळनरा याज्म वयकायची भांजयुी शभऱून देखीर जागे अबाली शे ठाणे अश्स्तत्लात मेऊ 
ळकत नाशी2. "छफाड शाउव', ओळो आश्रभ, जभयन फेकयी ल अनेक रष्ट्कयी वांस्था अळी वांलेदनळीर हठकाणे 
अवरेल्मा शे ठाणे आशे. तवेच ऩयकीम नागरयकाांचाशी लालय अवतो. त्माभऱेु तातडीने ऩोशरव ठाणे वरुू शोण्माची 
आलच मकता आशे. जभयन फकेयी भध्मे स्पोट झाल्मालय अचानक ह्मा ऩोरीवचौकी फद्दर ऩाउरे उचररी गेरी. 
कोयेगाल ऩाकय भधीर खावगी भारकीच्मा जशभनीलय स्लतांत्र ऩोरीव ठाण्माचा प्रस्ताल ऩढेु कयण्मात आरा3. 
वाडफेाया शजाय चौयव पूट आकायाची शी खावगी जागा शभऱाली मा वांदबायत गशृभांत्रारम, भशवरू खात ेल अन्म 
खात्माांभध्मे ऩत्र ेऩाठलण्मात आरी आशेत.  

                                                           
1 Blast at a time when police low on morale, S Balakrishnan, TNN, 14 February 2010, 
2
 कोयेगाल ऩाकय  ऩोशरव ठाणे कधी?, वकाऱ १६ पेब्रुलायी २०१० 

3
 २१ पेब्रुलायी, रोकवत्ता 
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 ऱोणाळला 

रोणालऱा नगयऩाशरकेने ऩोरीव स्थानक ळशयाच्मा फाशेय शुवकलण्माचा डाल वाधरा आशे. ऩोरीव स्थानकाच्मा 
जागेत आता ऩार्किं गरा जागा देण्मात मेण्माय आशे4. ळशय ऩोरीव स्टेळन गालाफाशेय गेल्माव मेथीर ६५ शजाय 
रोकवांख्मेवश ऩमयटनस्थऱाांना बेटी देण्माकरयता मेणार मा राखो ऩमयटकाांच्मा वांयषणाचा प्रचन ननभायण शोणाय 
आशे. ळशयातीर कामदा ल ववु्मलस्था अफाधधत याशण्माकरयता ऩोरीव स्टेळन गालातच अवणे अत्मांत गयजचे े
आशे .माकरयता ऩलूयठयालानवुाय ऩोरीव स्टेळनचे आयषण ऩनु्शा कामभ कयाले, अवे आलाशन रोणालऱा ळशय 
ऩोरीव स्टेळन कयत आशेत.    

मुांढळा 

लाढत ेदशळतलादी शल्र,े लाढती रोकवांख्मा माभऱेुच ळशयाफयोफयच उऩनगयातशी ऩोरीव मांत्रणा वज्ज अवामरा 
शली, मा शेतनेू ऩलूय बागात शडऩवयऩाठोऩाठ भुांढला ऩोरीव स्टेळनची गयज रषात घेऊन ळावनाने वभुाये २४ 
राखाचा ननधी दोन लऴािंऩलूीच (८ ऑक्टोफय २००८) भांजूय केरा शोता. ऩोरीव स्टेळनच्मा उबायणीवाठी जागा 
शभऱाली मावाठी ऩोरीव आमकु्ताांनी श्जल्शाधधकार माांना ६ पेब्रलुायी २००९ योजी रखेी भागणी केरी. २६ भ े२००९ 
योजी भशाऩाशरकेच्मा बवूांऩादन ल व्मलस्थाऩन उऩामकु्ताांची भुांढला ऩोरीव स्टेळनवाठी कुटीय रुग्णारमारगतची ५ 
शजाय चौयवपूट जागा ५४३७ रूऩमे दयभशा मा दयाने काशी अटीांलय देण्माव वांभती हदरी. ऩयांत ुजागा र्कभान २० 

गुांठे अवाली, अळी भागणी अवल्माने ननधी ऩयत जाण्माची ळक्मता आशे 5.  

ऩोरीवाांच्मा काभकाजात १०० अडथऱे ऩयांत ु बफल्डयाांना भात्र यान भोकऱे वोडण्माचा घाट भशानगयऩाशरकेनी 
घातरा आशे. ऩाशरकेच्मा स्थामी वशभतीने 'आधी वलनाऩयलाना फाांधकाभ कया आणण नांतय यीतवय ऩयलानगी घ्मा' अवा 
अजफ ननणयम २ पेब्रलुायी योजी घेतरा. ऩाशरकेकडून ऩयलानगी शभऱणायच अळी खात्री अवल्माने काशी फड े बफल्डवय 
ऩयलानगी न घेता फाांधकाभ ेकयतात. दांड बयल्मानांतय त्माांची फाांधकाभ ेननमशभत शोतात. शी वोम काशी वलशळष्ट्ट रोकाांना 
देण्मात मेत.े वाभान्म रोकाांनाशी शा राब शभऱाला, मा शेतनेु अवा ननणयम घेतरा गेरा अवे वभजत े6. 

 

                                                           
4
 रोणालऱा ऩोरीव स्थानक ळशयाफाशेय शरवलण्माचा घाट (रोकवत्ता, १४ पेब्रुलायी) 

5
 भुांढला ऩोरीव स्टेळनवाठी भांजयू ननधी जागेअबाली ऩडून? १८ पेब्रुलायी, रोकवत्ता. 

6
 आधी फाांधकाभ कया, भग ऩयलानगी, भ.टा, ३ पेब्रुलायी २०१० 


